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A kolozsvári

Phoenix
Könyvesbolt

sok szeretettel várja
az olvasáskedvelőket.
Címünk: Deák Ferenc
utca (B-dul Eroilor)

22-es szám, bent az udvarban.

Nyitva tartás:
hétfő-péntek: 10–18 óráig

szombat: 10–13 óráig.

» RÖVIDEN

Ötnyelvű parkolóórák a kincses városban
Öt nyelven „beszélnek” az új, napelemmel működő parkolóórák Kolozsváron: 
a románon kívül magyar, angol, német és francia útmutatást is kínálnak. 
A nyelvet a zászlóval jelzett gombbal lehet kiválasztani. A közeljövőben 100, 
napelemmel működő parkolóórát szerelnek fel a belvárosban, ebből eddig 
negyvenet bocsátottak a felhasználók rendelkezésére – olvasható Oláh Emese 
kincses városbeli alpolgármester Facebook-oldalán. A parkolóautomaták 
kizárólag megújuló energiát használnak, a napelemek révén önműködésre 
képesek. A parkolóautomatáknál aprópénzzel, érintős bankkártyával vagy 
feltöltőkártyával lehet fi zetni a szolgáltatásért. Az aprópénzzel fi zetők fi gyel-
mébe: a parkolóautomata nem ad visszajárót. Az önkormányzat parkolóauto-
mata-rendszer korszerűsítését célzó projektje 2,6 millió lej értékű.

Középiskolásoknak hirdet felvételt az MCC Erdélyben
Január végéig várja az erdélyi magyar fi atalok jelentkezését a Mathias 
Corvinus Collegium (MCC) középiskolás programja, amely iskola mellett 
végezhető, ingyenes kurzusokat kínál a diákoknak. A budapesti tehetség-
gondozó intézmény tájékoztatása szerint az érdeklődők január 26-án egy 
nyílt napon is részt vehetnek Kolozsvárott, ahol ízelítőt kaphatnak az MCC 
képzéseiből és pezsgő közösségi életéből, illetve a már idősebb, felvételi 
előtt álló tanulók pályaorientációs kérdésekben is tájékozódhatnak. A nyílt 
napra nemcsak a középiskolás korosztályt, hanem a tanárokat és szülő-
ket is várják. „Nagyon sok hasznos témával készülünk, többek között szó 
lesz a továbbtanulással kapcsolatos dilemmákról, lehetőséget biztosítunk 
pályaorientációs beszélgetésre HR-szakemberrel, de a bátrabbak felvételiin-
terjú-szimulációs gyakorlaton is kipróbálhatják magukat” – mondta Géczi 
Renáta, az MCC erdélyi területi koordinátora.

» Az uniós 
pénzből megva-
lósítandó bővíté-
sek, építkezések 
nyomán a köz-
ponti fejlesztési 
régióban közel 
1800 kisgyerek 
fog szebb és 
jobban felszerelt 
óvodába járni.

» Országszerte 
– így a központi 
régióban is – tíz-
szer több pá-
lyázat érkezett, 
mint amennyi 
számára biztosí-
tott a pénzalap, 
ezért nagyon sok 
kérést el kellett 
utasítaniuk.

ÚJ KISDEDÓVÓKAT ÉPÍTENEK, ILLETVE BŐVÍTIK A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEKET

Jobb világ az óvodákban

Hargita megyében három, 
Maros megyében tizenkét tele-
pülésen építenek új óvodákat, 
illetve bővítik a már meglévő-
ket uniós pénzből. Az általunk 
megszólaltatott polgármes-
terek örvendenek a nyertes 
pályázatoknak és annak, 
hogy a kisgyermekeknek jobb 
körülményeket tudnak bizto-
sítani a játékhoz, tanuláshoz, 
fejlődéshez.

» SIMON VIRÁG

A gyulafehérvári Központi Fej-
lesztési Ügynökség nemrég 
arról számolt be, hogy uniós 

pénzből országszerte 380 kisdedóvó 
épületét újítják fel vagy bővítik. Ezek 
közül 34 található Hargita, Maros, 
Kovászna, Fehér, Brassó, illetve 
Szeben megyében. A 34 pályázatra 
összesen 40 millió lejt tudnak bizto-
sítani vissza nem térítendő támoga-
tásból. Simion Crețu, az ügynökség 
igazgatója hangsúlyozta, hogy szü-
lők és gyerekek számára egyaránt 
fontos befektetésekről van szó, hi-
szen a kicsik megfelelő körülmények 
között, jól felszerelt intézményekben 
fognak tanulni, új játszóeszközöket 
használhatnak majd. Hozzátette, 
remélik, hogy a beruházások után 
a jelenleginél több kisgyermek fog 
óvodába járni, beilleszkedni a kö-
zösségbe. Elmondta ugyanakkor, 
hogy országszerte – így a központi 
régióban is – tízszer több pályázat 
érkezett, mint amennyi számára 
biztosított a pénzalap, ezért nagyon 
sok kérést el kellett utasítaniuk. 
Hargita megyében Nagygalambfal-
va, Tusnád és Homoródszentmár-
ton pályázatát ítélték nyertesnek. 
Maros megyében uniós pénzből 
építhet, bővíthet óvodát Ákosfalva, 
Apold, Maroskeresztúr, Görgényho-
dák, Marosszentgyörgy, Székelyho-
dos, Szásznádas, Görgényoroszfalu, 
Csatófalva, Héjjasfalva, Kerelőszent-
pál és Gyulakuta.

Új, tágas épület
Homoródszentmártonban jelen-
leg szétszórva, több épületben 

Nemcsak az épületek, hanem az udvaron levő játszóterek is megújulnak

tanulnak, játszanak az óvodások, 
ezért a község vezetősége új, tágas 
óvodát szeretne építtetni. Mint Ja-
kab Attila polgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, a községközponti 
iskola udvarára tervezték az új, 
korszerű óvodát, hiszen ez a telek 
a polgármesteri hivatal tulajdoná-
ban van. „Olyan korszerű óvodát 
szeretnénk, ahová kívánkozzanak 
a kisgyermekek, ahol biztosítjuk a 
megfelelő körülményeket és a fej-
lődésükhöz szükséges valameny-
nyi eszközt. És nem utolsósorban: 
ahol jól képzett pedagógusok fog-
lalkoznak velük” – mondta a köz-
ségvezető. Az új épületben a helyi 
körülményeket és igényeket fi gye-
lembe véve fogják megszervezni a 
csoportokat, a foglalkozásokat.

A minisztérium hirdeti meg 
a versenytárgyalást
Maroskeresztúron jelenleg bérelt 
épületben működik a rövid prog-
ramú óvoda. Mint Kovács Edit pol-
gármestertől megtudtuk, amikor 
tudomást szereztek a pályázati le-
hetőségről, megragadták az alkal-
mat, és benyújtották a szükséges 
kérést, iratokat, hiszen régi álmuk 
volt, hogy megfelelő körülménye-
ket biztosítsanak a községközpont 
óvodásainak. „A jelenlegi óvoda 
épülete nem a miénk; egy régi 
ingatlan, amelybe befektetéseket 
nem tudunk eszközölni. Az új, 
rövid programú óvoda a jelenle-
gi iskola udvarán fog elkészülni. 
Három csoportnak lesz megfelelő 
terme, de lesz egy nagyobb közös-
ségi terem is benne. Örvendünk, 
hogy megnyertük a pályázatot, és 
új óvodát építhetünk, s annak is, 
hogy az uniós pénzalapok elkölté-
se a szaktárcán keresztül történik 
majd. Ez azt jelenti, hogy az ok-
tatási minisztérium hirdeti meg a 
versenytárgyalást, köt szerződést 
a kivitelezővel, nekünk pedig az 
építkezési engedélyeket kell be-
szereznünk, és a közművesítést 
kell elintéznünk” – vázolta a köz-
ségvezető. Az uniós pénzből meg-
valósítandó bővítések, építkezé-
sek nyomán a központi fejlesztési 
régióban közel 1800 kisgyerek fog 
szebb és jobban felszerelt óvodá-
ba járni.
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